ZPRAVODAJ

OBEC CEJLE
5 / 2013

Informační Zpravodaj
Touto cestou Vám poskytujeme užitečné a zajímavé informace o dění v naší obci.
Zpravodaj vychází zpravidla dvakrát do roka (leden a červen). Informace o aktuálních
akcích jsou roznášeny ve formě letáků. Uvítáme všechny Vaše ohlasy a připomínky
k obsahu Zpravodaje a taktéž rádi zařadíme Vaše náměty, příspěvky, plánované akce,
dosažené úspěchy, literární texty a pod., které můžete zasílat buď přímo do redakce
(zpravodaj.cejle@email.cz) nebo na Obecní úřad (Cejle 100, e-mail: cejle@quick.cz)
Vaše redakce

Poděkování
Srdečně děkuji všem, kteří přispěli ke vzniku tohoto Zpravodaje. Jan Smrčka

Užitečné kontakty:
cejle@quick.cz

www.cejle.cz

Obecní úřad:
Pavlína Nováková (starostka)
Tomáš Vyskočil (místostarosta)
Jana Kovářová (účetní, referentka)
Miloslava Nováková (knihovnice)

737 952 830
602 521 828
603 218 585

Škola / školka
Mgr. Blanka Urbanová (ředitelka)
Iveta Formáčková (kuchyně)

567 316 140 + 603 219 970 / 603 219 962
607 125 788
zs.cejle@seznam.cz
606 469 513
jidelna.cejle@seznam.cz

MUDr. Havelka (obvodní lékař)
MUDr. Fučík (zubní lékař)
MUDr. Kopuletý (gynekolog)

567 573 014 - Kostelec, 567 315 020 - D.Cerekev
567 573 016 - Kostelec
721 323 651 - Kostelec

miluskanovacka@seznam.cz

pošta Batelov
567 314 290 Po÷Pá 8:00 – 11:00; 13:00 – 17:00
pošta Kostelec
567 316 215 Po÷Pá 8:00 – 11:00; 13:30 – 15:15; + St 16:00 – 17:00
ICOM transport a.s. Jihlava
567 300 568
prodejna Dana

567 316 106

Po÷Pá 8:00 – 11:30 14:30 – 17:00
So
8:00 – 11:00 14:00 – 15:00
Sjezdovka Čeřínek
720 395 658
autonot@ji.cz
Po÷Pá 16:00 - 20:00 So+Ne, prázdniny a sv.: 9:00 - 20:00; www.cerinek.cz
Turistická chata Čeřínek

608 662 650

Havárie:

1239
800 22 55 77
724 223 942

plyn
elektřina
voda (Pavel Klimeš)

Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR
Jednotná linka tísňového volání
Policista z Vaší ulice:
pprap. Filip Báťa – služebna Třešť

www.chata-cerinek.cz

150
155
158
112 – zejména pro cizince nemluvící česky
974 266 741
567 224 333

Obecní úřad
Adresa:
Obec Cejle
Cejle 100
588 51 Batelov
IČ: 00488615

Úřední hodiny (pozor změna):
Pondělí: 7.00 - 12.00 14.00 - 17.00
Úterý: 7.00 - 12.00
Středa: 7.00 - 12.00 14.00 - 17.00
Čtvrtek: 7.00 - 12.00
Pátek: 7.00 - 12.00

Kontaktní osoby:
starostka:
Pavlína Nováková tel: 603 218 599
místostarosta:
Tomáš Vyskočil
tel: 602 521 828
účetní, referentka:
Bc.Jana Kovářová tel: 603 218 585

cejle@quick.cz
www.cejle.cz

Bankovní spojení:
4200320904/6800 – pro platby za vodné a stočné, za dřevo a nájmy
4050001341/6800 – ostatní platby (TKO, pes, …)
Platby lze provést i v hotovosti na OÚ.
Obec Cejle je od ledna 2012 plátcem DPH.
Rozpis zasedání Zastupitelstva obce Cejle – 1. pololetí 2013:
Datum
28.1.
25.2.
25.3.

Čas
17:00
17:00
17:00

Datum
29.4.
27.5.
24.6.

Čas
17:00
17:00
17:00

Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejná a (není-li uvedeno jinak)
konají se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cejli.
Uvítáme všechny podněty a připomínky, které přispějí ke zlepšení
životních podmínek v naší obci. Předat je můžete písemně na obecní úřad
nebo přijít osobně na jednání zastupitelstva.
Zápisy z jednání ZO jsou k dispozici na Obecním úřadě nebo na:
www.cejle.cz.

Vážení spoluobčané,
doufám, že Vánoce pro každého z Vás byly svátky klidu a pohody, že jste zapomněli na
starosti všedních dnů a načerpali sílu do dalšího nového roku 2013, který není pouze
údajem v kalendáři, ale pro každého z nás znamená začátek nových plánů, cílů a
předsevzetí. Každý rok je pro nás něčím výjimečný, ale vždy na nás čekají dny naplněné
nezdarem a smutkem, ale i dny plné radosti a štěstí, kterých bude snad většina.
Přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelů obce do nového roku především zdraví,
hodně krásných a šťastných dnů, spoustu lásky a radosti, co nejméně smutku, trápení a
nenávisti, a aby se Vám podařilo splnit si všechna přání.
Pavlína Nováková

Informace z OÚ:
Realizované investiční akce v roce 2012:
- Nákup nového rozvaděče na čerpací stanici v Mirošově
- Dětské hřiště v ZŠ a MŠ
- Modernizace vybavení v ZŠ a MŠ (nákup školních lavic odpovídající předpisům,
lehátek, matrací, stolků, židliček, zvětšení hracího prostoru, rozšíření sociálního
zařízení)
- Modernizace školní kuchyně (splnění požadavků Krajské hygienické stanice)
- Vybudování veřejného dětského hřiště
- Oprava kulturního zařízení
- Vybudování 3 nových komunikací
- Prodloužení veřejného osvětlení do 4 lokalit
- Nákup nového mobiliáře
- Úprava zeleně
Plánované investiční akce na rok 2013:
- Oprava zdravotně technické instalace v budově ZŠ a MŠ
- Provedení nové izolace budovy ZŠ a MŠ
- Výměna osvětlení v mateřské škole
- Vybudování nových komunikací
- Napojení 4 rodinných domů na nový vodovodní řad
- Vybudování nástupišť u autobusových zastávek
- Vybudování parkoviště u kulturního zařízení a u OÚ
- Oprava kapličky
- Vybudování nového povrchu na víceúčelové hřiště (v případě získání dotace)
- Nový rozvaděč pro veřejné osvětlení
- Osazení nových bezdrátových rozhlasových přijímačů v obci Cejle a na Hutích
- Vyhotovení projektu na zatrubnění nátoku odpadních vod z obce do biologického
rybníka tak, aby nebyly ředěny vodami bezejmenné vodoteče.
Přijetí znaku, vlajky obce Cejle a vysvěcení kapličky
Znak i vlajku musí schválit Parlament České republiky a při vytváření musíme
respektovat přísně stanovené zásady heraldické a vexilologické disciplíny. Symboly
uvedené na znaku a vlajce by měly vycházet z historických podkladů naší obce, které
jsme získali ve státním archivu v Praze. Tam bylo také dohledáno, že naše obec neměla

vlastní obrazovou pečeť a proto vychází návrh znaku především z reflexe erbovní figury
rodu.
Figura žernovu nebo-li mlýnského kamene je převzata z erbu Hamrů píšících se z
Kostelce a také z Cejlův sídlících na tvrzi Vestenhof (současný Kostelec) ve 14. století.
Tato figura se zdá být heraldicky nejdůležitějším historickým motivem návrhu znaku,
neboť se jedná o erbovní figuru rodiny, jejíž příslušník, Oldřich Hamr, se psal dle obce
jako Oldřich Hamr z Cejlův a erbem s figurou žernovu někdy popisovanou také jako
kotouč pečetil v roce 1365. Žernov může také připomínat historický cejlský mlýn na
Jedlovském potoce.
2 lípy nám říkají, že naši obec tvoří dvě místní části a lípy jsou symbolem
geografického charakteru obce, to znamená její polohy v zalesněné krajině v okolí
Čeřínku.
Latinský kříž s perlou, dole variantně zakončeného hrotem oštěpu představuje atribut
sv. Markéty, která se stala jednou z nejoblíbenějších světic středověku. Patří mezi 14
svatých pomocníků a podle legendy se jí ve vězení zjevil obrovský drak, kterého zkrotila
znamením kříže a to je symbol vítězství dobra nad zlem. Svatá Markéta je také patronkou
bezpečného přivádění dětí na svět. U nás na východě má svátek 13.července .
Ještě před vysvěcením bude provedena kompletní oprava kapličky a okolního terénu.
Vzrostlý kaštan, který svými kořeny narušuje stávající pomníček, poškozuje střechu
kapličky a ohrožuje zdraví kolemjdoucích proschlými, padajícími větvemi bude odstraněn
a po teréních úpravách bude na místo vysazen nový strom nižšího vzrůstu, bude upravena
přístupová cesta ke kapličce a umístěna lavička. Pomníček bude opraven a zachován.
Na opravu kapličky bude vyhlášena veřejná sbírka a touto cestou bychom Vás
chtěli poprosit o poskytnutí finančního příspěvku. Další podrobnosti o průběhu
budou zveřejněny.
Přijetí znaku, vlajky a vysvěcení kapličky je naplánováno na 13. července, kdy naše
obec bude slavit pouť. Kapličku nám vysvětí pan farář O. Roman Strossa a bude připraven
bohatý doprovodný program – divadelní představení „Noc na Karlštejně“, pouťové veselí
s Milanem Řezníčkem pro děti, taneční zábava s hudební skupinou VIGO, sobotní
pouťová tancovačka, nedělní mše, slavnostní průvod, pouťové posezení s kapelou
„Správná pětka“ (část kapely Budvarka) , vystoupení cejleckých dětí a další. Program
bude ještě upřesněn prostřednictvím informačního letáku.

Matrika - statistika za rok 2012:
V roce 2012 jsme v naší obci slavnostně přivítali 11 narozených dětí 7 dívek a 4 chlapce:

Sylvie Kacetlová
Jiří Batoušek
Michaela Kolářová
Jakub Špindler
Veronika Macháčková
Daniel Trnovský
Hana Makovcová
Jakub Trnovský
Anna Prokopová
Julie Smrčková
Sofie Valová
Přejeme jim hodně šťastných let prožitých v Cejli.

Navždy nás opustilo 5 občanů.
Do obce se přistěhovalo 23 lidí a odstěhovalo se 6 lidí.
Počet trvale žijících obyvatel k 31.12. 2012 byl 476 osob.
Nejčastější ženské jméno je Marie - 19x a mužské jméno Josef – 22x
Zpracovala: Bc. Jana Kovářová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013

V Cejli bylo vykoledováno CELKEM: 6.879,- Kč
Tato částka byla poukázána na konto Charita Česká republika a
dle potřebnosti bude rozdělena podle příslušných kritérií.
Všem, kteří jakoukoliv částkou přispěli,
ze srdce d ě k u j e m e.
Děkujeme i koledníkům:
1. skupina:

Tereza Klvaňová, ZŠ Cejle
Tomáš Klouda, ZŠ Cejle
Vojtěch Jonák, ZŠ Cejle

2.skupina:

Jakub Hromádka, ZŠ Cejle
Barbora Fišerová, ZŠ Cejle
Gabriela Kloudová, ZŠ Cejle
Jakub Hlávka, ZŠ Cejle

3. skupina:

Jakub Ferda, ZŠ Kostelec
Josef Štancl, ZŠ Dolní Cerekev
Vojtěch Lačný, ZŠ Dolní Cerekev

Platby:
Voda
Vzhledem k tomu, že letos došlo ke zvýšení snížené sazby DPH ze 14% na 15%, je
cena vodného a stočného pro další fakturační období do 30.6.2013 upravena takto:
* vodné
24,- Kč
bez DPH
27,60 s DPH
* stočné
6,- Kč
bez DPH
6,90
s DPH
* celkem
30,- Kč
bez DPH
34,50
s DPH
Odečty vodoměrů budou probíhat 2x ročně vždy v červenci a v prosinci. Číslo účtu, na
který můžete posílat platby vodného a stočného je 4200320904/6800, s variabilním
symbolem číslo popisné nemovitosti.
V případě platební neschopnosti můžete po dohodě na OÚ Cejle uzavřít splátkový
kalendář.
Pokud odběratel nezaplatí fakturu ani po 2. upomínce, bude mu přerušena dodávka
vody do objektu. Dodávka vody bude obnovena po uhrazení celé faktury + 1.000,- Kč za
obnovení. Majitel, který z vlastní nedbalosti nebo záměrně vodoměr poškodí, zaplatí cenu
vodoměru + 1.000,- Kč.
TKO – tuhý komunální odpad
Na základě nově vydané Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je stanoven poplatek 600,-Kč za osobu a rok, stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.3.2013. V případě, kdy poplatková
povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno na OÚ Cejle domluvit
splátkový kalendář.
Pro rekreační objekty je splatnost stanovena jednorázově nejpozději do 31.8.2013.

Termíny svozu netříděného komunálního odpadu – 2013
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

datum svozu
4. 18.
1. 15.
1. 15. 29.
12. 26.
10. 24.
4. 21.

Měsíc
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

datum svozu
5. 19.
2. 16. 30.
13. 27.
11. 25.
8. 22.
6. 20.

(každý lichý týden v pátek)

Pes
Za jednoho psa - 200,- Kč, za každého dalšího 300,- Kč. Pro samostatně žijící důchodce
je poplatek stanoven na 100,-Kč. Poplatek je splatný do 31.3.2013.

Výzva:
OÚ Cejle vyzývá občany, aby neukládali do nádob na komunální odpad kompostovatelný
materiál, nevypouštěli na veřejná prostranství volně své psy a ostatní domácí zvířectvo a
dodržovali vyhlášku č. 5/2011 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Upozornění na povinnost označení budov číslem popisným nebo evidenčním
(zákon č. 128/2000 Sb.,§31, §31a,§32)
Budova musí být označena popisným nebo evidenčním číslem, vyjma budov, které jsou
součástí jednoho celku. Čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad a vlastník
nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu přiděleným číslem a udržovat je v
řádném stavu.
Obecní úřad Cejle nabízí k prodeji
stavební parcely pro stavbu garáže o výměře cca 50 m2 za cenu cca 30.000,- Kč.
V ceně je zahrnuta projektová dokumentace, stavební dozor, geometrické zaměření.
Otevírací doba sběrného dvora v Dušejově:
v letním období:
středa od 15:00 do 18:00 hod
sobota od 9:00 do 12:00 hod

v zimním období:
sobota od 9:00 do 12:00 hod

Pro zájemce o odkoupení palivového dřeva je na OÚ veden pořadník
Ceník prodávaného dřeva:
Druh dřeva
Palivové dřevo - pouze
podříznutí
Palivové dřevo - podříznutí,
odvětvení, vytažení

bez DPH

15% DPH

cena včetně DPH

450 Kč

68 Kč

518 Kč/m3 *

nad 1m3

700 Kč

105 Kč

805 Kč/m3 *

do 1m3

1 650 Kč

248 Kč

1 898 Kč/m3 *

Větve
Kulatina

zdarma
dle ceníku výkupčích firem

* Za listnatý strom bude k ceně připočítáno 100 Kč/m3 včetně DPH.

Poděkování :
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem, kteří se podílíte na rozvoji obce a vytváříte pro sebe i své sousedy
příjemné prostředí pro každodenní život. Všem, kteří nám pomáhají s organizací
kulturních akcí, poskytují finanční příspěvky a když je potřeba přiloží ruku k dílu.
Děkuji i všem, kteří se starají o vzdělání a vytváření příjemného prostředí pro naše děti
v základní a mateřské škole, kteří ve svém volném čase vedou zájmové kroužky a podílí
se tak na rozvoji manuální a pohybové zručnosti, na získávání zkušeností a rozvoji
osobnosti dětí.
Pavlína Nováková

Základní škola a mateřská škola
Je tu nový školní rok a my bychom Vás rádi informovali, co se od začátku událo.
Školní rok jsme zahájili v upravených prostorách mateřské školy, tak aby vyhovovaly
zvýšenému počtu dětí s novými stolečky a židlemi a také jsme pořídili nová lehátka.
Ve škole jsme vyměnili lavice a židle za nové výškově nastavitelné.
Od poloviny září byly otevřeny nové kroužky a to sportovní, hudební, keramický,
anglický a dramatický.
Pro keramický kroužek jsme koupili keramickou pec a zprovoznili ji v listopadu.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat sponzorům za jejich finanční příspěvky.
Uspořádaly jsme pro děti MŠ a ZŠ soutěž v pouštění draka, zúčastnily se filmového
představení Doba ledová a nyní plánujeme sportovní den. Připravujeme pro děti soutěže
na sněhu. Vystupovaly jsme na akcích pořádaných obcí a na vánoční besídce pro rodiče.
Vánoční besídka ve škole byla pro děti velkým překvapením. Pod stromečkem našly
nové hračky, skládací lehátka, sportovní potřeby, stavebnice Lego a pytle na sezení.
Zapojily jsme se do projektu Ovoce do škol, který financuje EU, kdy žáci dostávají
každých 14 dnů čerstvé ovoce. Dále pokračujeme v projektu Soutěžíme s panem Popelou
a v projektu Ukliďme si svět.
Nezapomínáme ale na náš hlavní úkol a to je vzdělávání našich žáků. Připravujeme se
na celostátní testování, které se uskuteční v květnu nebo v červnu.
Nyní se připravujeme na vítání nových žáčků. Zápis do 1.třídy se koná v pátek
25.1.2013 od 14.00hodin. Moc se na ně těšíme.
V druhé polovině školního roku navštívíme místní knihovnu a zúčastníme se programu,
který pro nás připravila i krajská knihovna v Jihlavě. Chtěly bychom navštívit divadelní
představení pohádky v Horáckém divadle. Připravujeme i vystoupení pro maminky. Už
teď plánujeme a vybíráme trasy na společný školní výlet.
Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2013 a vždy Vás ve škole rádi
uvidíme a rádi budeme řešit Vaše nápady i připomínky.
Mgr. Blanka Urbanová
ředitelka školy

Ve školní kuchyni je možný odběr obědů
Oběd si mohou přihlásit i cizí strávníci za cenu 58,-Kč, obědy pro důchodce a invalidní
občany jsou dotovány Obecním úřadem a stojí 52,- Kč.
Přihlášení je možné nejpozději den předem u vedoucí školní jídelny Ivety Formáčkové
tel. 606 469 513.

Malotřídka?!
Jak už sám název napovídá, tímto článkem bych chtěla vyjádřit pár postřehů, týkajících
se výběru školy pro naše děti.
Naši oba chlapci navštěvovali MŠ v Cejli. Už ve školce jsme jako rodiče byli nadšeni z
rodinné atmosféry (tehdy do školky chodilo asi 5 dětí pravidelně z 9 přihlášených) a tak se
z p. učitelky Berkové stala jejich „další mamina“. A jak se z nich stali školáci? Jednoho
dne si prostě vzali aktovku a šli o patro výš. Mezi děti a učitele, které znaly.

Naprosto odpadl stres ze změny prostředí a z neznámých lidí. Kluci se tak plně mohli
věnovat výuce. Navíc to viděli u ostatních dětí. Dřív se setkávali ve školce a teď jsou
prostě ve škole. Byl to jen fakt, ze kterého si nedělali hlavu.
A důvody, proč jsme věděli hned od začátku, že kluci budou chodit do malotřídky?
Těch je spousta a není možné se věnovat podrobně všem, ale krásně je rozepsala
p.Martina Šimková v knížce Rukověť rodiče malého školáka, kterou jsme dostali od
osvícených příbuzných. Ale zpátky k našim klukům.
Vždycky jsme věděli, že chceme od školy víc, než jsou známky v žákovské knížce.
Chci vědět, kde má dítko problém. S čím a jak mu mohu pomoci. Jakým směrem ho vést
dál. To vše jsou otázky, na které je mi p.ředitelka schopna odpovědět, protože nemá ve
třídě 20÷30 dětí. Děti vidí jako individuality se všemi jejich přednostmi a slabinami a
pomáhá nám z dětí vychovat zodpovědné osůbky. Protože ať chceme nebo nechceme,
škola je součástí výchovy našich dětí! A malotřídka plně zajišťuje individualizovanou péči
o ně.
A tím se dostávám i k další věci. Pokud se mi „něco nezdá“, mohu za p.ředitelkou jít a
zkusit slušnou formou to „něco“ změnit. Ve „velké škole“ se s Vámi nikdo bavit nebude
(určitě si Vás vyslechnou, chápavě přikývnou a možná i neřeknou plnou pravdu, ale tím to
skončí, děti jsou pro ně další částka na účtě - vlastní zkušenost). Pravidla jsou prostě
nastavena a musíte se jimi řídit (toto se rozhodně netýká výuky - tam naprosto nejsem
kompetentní cokoli hodnotit a plně důvěřuji zkušenostem p.ředitelky). Na druhou stranu
se p.ředitelka jakoukoliv připomínkou zabývá a je ochotna s Vámi o daném problému
diskutovat. A je fakt, že na vesnici je škola i s p.ředitelkou pod drobnohledem rodičů a tím
v podstatě i pod jejich „kontrolou“.
Výhodu vidím i v různé věkové skladbě dětí. Mladší se mohou učit od starších, starší si
mohou opakovat s mladšími. Navzájem si pomáhají a učí se respektovat jeden druhého.
Je asi zbytečné zmiňovat problém s dojížděním šestiletého a dvanáctiletého dítěte.
Starší s ním problém nemá. Naopak, syn nabyl pocitu „dospěláctví“.
Finance – úspora se pohybuje ve stovkách měsíčně.
Na výuku se musí systematicky připravovat. “Schovat“ se ve skupině cca 10 dětí prostě
nejde. Samostatnost v práci. Myslím, že tímto jsou děti vedeny k zodpovědnosti za sebe
samé.
Dál – téměř individuální jazyková výuka. Syn po přechodu na II. Stupeň ZŠ nemá
problém, přestože má o 2 roky výuky angličtiny méně .
Větší příležitost komunikovat s učitelem, než ve 20-30-ti členné skupině atd.
Na rozdíl od anonymity velkých škol je totiž malotřídka postavena na spolupráci,
důvěře a vztahu učitel – rodič - dítě.A myslím, že pokud vše funguje tak, jak má, pak je to
to nejlepší, co může naše děti potkat. Vždyť na to, aby se naše děti naučily číst, psát,
počítat, komunikovat, učit se, slušně se k sobě chovat, nepotřebují technikou našlapané
třídy.
Přechodu na velkou školu jsme se báli asi víc my, rodiče. Zbytečně. Syn si téměř
okamžitě našel nové kamarády a do třídy ,,zapadl“ bez nejmenších problémů, bez
výrazného zhoršení známek. Ke všem těmto změnám totiž dochází až ve dvanácti letech,
kdy už jsme snad některá pravidla a zásady chování dětem vštípili tak, že už nebude tak
jednoduché je obrátit vzhůru nohama.
Přejeme hodně štěstí v rozhodování.
Křišťálovi

Plánované sportovní a společenské akce 1. pololetí 2013
-

Keramické kurzy a kurzy pletení z pedigu
Karneval pro děti
Masopust
Obecní ples
Závěrečná prodloužená – taneční
ZUMBA pro děti
Oslava MDŽ
Velikonoční trhy
Pálení čarodějnic
Plavba kouzelnou lodí
Dětský den
Rybářské závody
Hromádkův kvadriatlon PLUS
Pouťové veselí s vysvěcením kapličky a přijetím nového znaku a vlajky obce
Další akce a jejich termíny budou upřesněny.

Zájmová činnost v obci
Sportovní kroužek
vede Mgr. Blanka Urbanová každé úterý od 13:15 do 14:30 hod. pro děti ze ZŠ i MŠ.

Keramický kroužek
liché středy od 16:00 do 17:00 hod. pro děti ze ZŠ
sudé středy od 16:00 do 17:00 hod. pro děti z MŠ
keramický kroužek vede Olga Bruzlová

Hudebně pohybový kroužek
Kroužek pro děti od 4 let se koná vždy v pátek v 16.30 hod. v mateřské škole a vede ho
Lenka Nováková. Rádi mezi sebe přivítáme nové kamarády.

TJ Cejle - oddíl kopané
zve do svých řad mladé fotbalisty chlapce i dívky!
Cíl: Vytvoření družstva fotbalové přípravky, které by od srpna 2013 (sezóna 2013/2014)
bylo účastníkem soutěží okresu Jihlava.
Věk zájemců: Ročníky narození 2003-2007 (výjimky lze dohodnout). Hlavní je zájem.
Tréninky: Od dubna 2013, a to 2x – 3x týdně (dle zájmu rodičů a dětí a dle možnosti
trenérů). Uvítáme zájem všech, kdo by chtěli děti trénovat (rodiče dětí i jiné
osoby). Zkušenosti s trénováním nejsou nutné.
Co nabízíme: Sportovní vyžití na kvalitních travnatých hracích plochách v jednom z
nejkrásnějších fotbalových areálů na Jihlavsku.
Kontakt: Pokud máte zájem hrát fotbal v Cejli přihlaste se u sekretáře oddílu Pavla
Července (mobil 607 982 048, e-mail: cervenec.p@seznam.cz).
Děkujeme a těšíme se na Vás.
Ing.Ladislav Král, předseda TJ Cejle

Kroužek angličtiny - pro snížený zájem kroužek v březnu pro tento školní rok končí.

Drakonoši v novém roce 2013
Náš malý oddíl Drakonošů, tedy spíše oddíl malých capartů v čele s ostřílenými a vše
znalými vlky, se vrhl do nového roku asi stejně jako pokaždé, akorát ve větším počtu.
Skupina se nám rozrostla o Adelinku s Tobíkem Dolejšími a čítáme tedy už 9 dětí (plus
dvě vedoucí).
Zatímco je zima a sněhu je na kopcích dostatek, chodí naše drakonoší droboť sáňkovat,
bobovat a koulovat se. Jen co bude trochu tepleji, vydáme se společně na nějaké delší
výlety nebo zajímavé návštěvy, do ZOO a nějakého toho muzea. ☺ Na konci dubna nás
čeká krajské kolo stezky, kde se Drakonoši (doufejme) umístí na co nejpřednějších
místech. No a někdy v květnu se vydáme na naší samostatnou oddílovou výpravu.
Mimo našich nedělních schůzek jezdí Drakonoši i na základnu PS T.O. Mešnice do
Dvorců, kde je v minulém roce potěšila například podzimní výprava „Kdo přežije
Huckrom?“, Vánoční výprava a také první letošní výprava, během které se z dětí stali
hobiti, trpaslíci a čarodějové, kteří bojovali proti draku Šmakovi.
No bylo toho dost, ale rozhodně se všichni máme ještě na co těšit. A co to tedy bude?
O víkendu 1.÷3.2. jedou někteří z nás obdivovat Ledovou Prahu. Poté budou následovat
výpravy jak pro mladší, tak pro starší děti a těšit se můžeme i na velikonoční výpravu.
No a než si to všechno stihneme pořádně užít, jsou tu letní prázdniny a s nimi tábor, na
který se všichni už moc těšíme.
Pokud by se mezi dětmi našel někdo, kdo by se k Drakonošům rád přidal, přijďte se na
nás podívat. Scházíme se každou neděli ve 14:30 u Obecního úřadu v Cejli.
Nejen o našem oddílu také na: www.Mesnice.cz
Oddílové vedoucí: Lenča LeK Karbanová
Lenča Li Nováková

Střípky z kroniky obce – II.díl / 1.část
15. března 1939, kdy nás obsadili Němci, bylo někde až -13°C mrazu a vánice.
21. března bylo rozpuštěno Národní shromáždění, zrušeno Ministerstvo
zahraničních věcí, zlikvidováno Ministerstvo národní obrany.
Místní odbor Jednoty pošumavské zakoupil ovocné stromy a začal vybírat
příspěvky pro vystěhovalce z pohraničí – 600 Kč. Všechny spolky byly potom
sjednoceny pod názvem Národní matice. Hasiči v obci připravili ples a divadelní
ochotníci sehráli 6 her.
U škol byly zřízeny sběrny odpadu textilu, gumy, kostí, korku, skla, léčivých
bylin.
Ve Dvorcích byla škola zrušena, děti docházely potom do Cejle.
„Pamětní knihy“ z obcí byly odevzdány na Okresním úřadě v Jihlavě a založeny
nové. (Po válce byly tyto knihy obcím vráceny a doplněny, neb je schovali čeští
zaměstnanci Okresního úřadu.)
Dosavadní starosta obce, Jaroslav Jaroš, odstoupil ze zdravotních důvodů ze
své funkce a byl zvolen nový Josef Jelínek. Bývalý starosta vykonával svoje
poslání svědomitě 8 let a měl vždy na zřeteli prospěch obce.

Do obce byl zaveden telefon a veřejná hovorna byla v hostinci p. Vejvody. Její
pořizovací cena byla 9 425 korun.
Pokračovalo se v elektrifikaci obce (Vestenhof.)
Aby bylo dost textilu, bylo nařízeno, aby lidé v obcích pěstovali len, pro vlákno i
olejnaté semeno. Dodávali mléko a vejce pro stát.
Byla zřízena civilní protiletecká ochrana. V noci bylo nařízeno zatemňování
oken příbytků.
Některé děti ze školy byly očkovány proti záškrtu a neštovicím. Byl jim
prohlížen chrup a provedena lékařská prohlídka.
Lidé byli nuceni slavit narozeniny Ad. Hitlera a den vzniku Protektorátu.
Označení škol bylo čes. – německé, rovněž úředních razítek.
Šetřilo se uhlím, do 22. 10. se nesmělo ve škole topit. Bylo v ní 51 dětí. Do
Újezdní měšťanské školy v D. Cerkvi docházelo 24 žáků z naší obce.
Blíže nádraží Cejle – Kostelec postavilo družstvo z Třeště skladiště na obilí,
brambory, vápno, na umělá hnojiva a na uhlí.
Teploty v kruté zimě klesly až na -30°C následovalo studené jaro i léto, chladný
byl i podzim. Sníh napadl už 26. října.
Na zakázané oslavě 28. října byl smrtelně zraněn student mediciny Jan Opletal.
Jeho pohřbu se zúčastnilo téměř všechno vysokoškolské studentstvo, které svou
účastí demonstrovalo proti násilnostem německých okupantů. Němci zavřeli
vysoké školy, některé studenty odvezli do koncentračních táborů, zabrali koleje,
několik studentů zastřelili.
Téhož roku 1. září 1939 byla přepadením Polska rozpoutána II. světová válka.
Polsko bylo udoláno Němci,(z východu část i Rusy) za 18 dní.
Němci pak zabrali Norsko, Dánsko, Holandsko, Belgii, Francii. Byly podnikány
letecké útoky na Anglii. V Anglii bylo i mnoho českých pilotů, kteří bojem proti
společnému nepříteli bojovali i za svou obsazenou zemi. Podporu jejich boji
poskytl i president Edvard Beneš, který byl v Anglii v exilu.
V protektorátu se našim lidem nežilo moc dobře. Byly kontrolovány dodávky
mléka, obilí, dobytka. Jídlo bylo na příděl. Při nákupu byly předkládány spolu s
penězi i potravinové lístky.
Změna byla i ve školství: 5 ročníků tvořilo školu národní, potom1/3 dětí
postoupila do školy hlavní, ostatní se učili ještě 3 roky na škole obecné. Povinně
se učil německý jazyk. Byly uhelné prázdniny, aby se ušetřilo ve školách uhlí na
topení. Tak v r. 1941 se ve školách neučilo od Vánoc do 4. března. Žáci vždy
dostali úkoly po týdnu k domácímu vypracování.
Do Cejle si docházeli pro úkoly i žáci ze Dvorců, neb jejich škola byla zrušena.
V cejlecké škole bylo tehdy 65 dětí, do Dolní Cerkve docházelo 24 dětí, 3 děti se
učily v Jihlavě.
Divadelní ochotníci sehráli 3 hry.
Krutá zima s množstvím sněhu (měla na vině polomy, úbytek lovné zvěře),
skončila 28. dubna. Jaro bylo studené, léto deštivé, jen podzim suchý a slunečný.

Češi se nesmířili s potupnou německou okupací a různými sabotážemi škodili
Němcům.
S nástupem nového protektora bylo mnoho lidí zatčeno, uvězněno v
koncentračních táborech a někdy popraveno. Hitler dále obsazoval země:
Rumunsko, Maďarsko, Bulharsko, Jugoslávii, Řecko, Krétu.
22. června 1941 bylo přepadeno Rusko. Německá vojska rychle postupovala k
Moskvě, k Leningradu a Stalingradu, který byl na cestě k naftovým polím.
V r. 1942 byla dokončena elektrifikace Vestenhofu.
Pan Kovářů koupil hájenku od pana Ing. Ot. Dvořáka.
Byla ustanovena sociální pomoc pro nemocné a chudé lidi.
Ve škole se učily děti němčině: 4 hod. týdně, v ostatních 7 hodin. Byly
vyřazovány závadné knihy a učebnice. Dějepis se učil podle nového nařízení od
Němců. Ze školy bylo odvezeno 72 kg knih, map a učebnic. Některé z nich přesto
pan řídící učitel uschoval. Noví učitelé byli na škole jako praktikanti bez platu.
Vyučovalo se i náboženství. Děti byly očkovány. Z Dvorců se děti nedaly očkovat
a onemocněly záškrtem.
Spolek Národní Matice nevykazoval žádnou činnost, ale ochotníci sehráli 4
divadelní hry.
Byla tuhá zima, pozdní jaro, léto bylo lepší s dobrou úrodou a množstvím
lesních plodů.
Podklady dodala kronikářka Anna Krausová

Přehled linek:
760451 Jihlava-Telč
760650 Jihlava-Rohozná-Jihlávka-Počátky
760681 Jihlava-Batelov, Lovětín-Počátky
Vysvětlivky značek:
X: jede v pracovních dnech
1: jede v pondělí; 2: úterý; 3: středa; 4: čtvrtek; 5: pátek
+: jede v neděli a státem uznané svátky
10 - nejede: 1.2.; od 11.2. do 17.2.; 28. a 29.3.; od 29.6. do 1.9.; 29. a 30.10.
11 - jede jen v lichých týdnech, nejede od 5.7. do 11.8.
12 - nejede 1. a 8.5.
15 - nejede od 5.7. do 11.8.
19 - jede od 8.7. do 9.8.
20 - nejede 1.4.; 5.7. a 28.10.
35 - jede 1.2.; od 11.2. do 15.2.; 28. a 29.3.; od 29.6. do 1.9.; od 29.10. do 30.10.
Přepravu zajišťuje: ICOM transport a.s.; Jihlava; 567 300 568
Zdroj: www.IDOS.cz

Autobusová doprava od 9.12.2012 do 14.12.2013:
Cejle - Jihlava
Linka
760650
760650
760650
760650
760650
760681
760681
760650
760650
760681
760681
760650
760650

Spoj
2
4
20
10
8
18
6
12
14
10
8
16
18

Odkud
Rohozná
Rohozná
Batelov
Batelov
Počátky
Rohozná
Rohozná
Batelov
Batelov
Rohozná
Rohozná

Odj.
4:25
5:43
8:00
11:00
10:30
12:20
13:30
14:20
14:15
15:55
19:00

Cejle
4:46
6:02
6:05
7:17
8:22
11:22
11:29
12:44
13:54
14:45
14:46
16:14
19:19

Jihlava,
aut.nádr.
5:05
6:20
6:20
7:35
8:35
11:40
11:45
13:00
14:10
15:00
15:00
16:30
19:35

Poznámka
X
X, 15
X, 19
X, 10
X
1, 2, 4, 5, 20
3, 12
X
+
X, 35
X, 10
X
X, 11

Příj.
5:40
7:20
9:30
8:50
11:35
14:05
15:50
17:05
17:10
18:25
23:15

Poznámka
X
X, 19
X
X, 10
3, 12
1, 2, 4, 5, 20
X
X
X
X
+
X
X, 11

Jihlava - Cejle
Linka
760451
760650
760650
760650
760681
760681
760650
760681
760650
760681
760650
760650
760650

Spoj
1
9
7
5
5
15
13
7
15
13
17
19
21

Jihlava,
aut.nádr.
4:35
5:45
6:45
6:55
8:15
8:15
11:00
13:30
15:10
16:20
16:30
17:50
22:35

vysvětlivky na předchozí straně

Cejle
4:48
6:00
7:00
7:15
8:28
8:29
11:13
13:43
15:27
16:33
16:47
18:03
22:52

Pokračuje do
Telč
Batelov
Počátky
Batelov
Rohozná
Batelov
Rohozná
Lovětín
Rohozná
Rohozná
Rohozná
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